ספורט אתגרי למוצרי ביטוח חיים*
מבוטח\ת יקר\ה,
הננו להביא לתשומת ליבך ,כי בפוליסות הכוללות חריג לספורט אתגרי תוך הפנייה לרשימה
המעודכנת באתר החברה ,תחול ההגדרה שלהלן ותכלול את רשימת ענפי וסוגי הספורט הבאים:

הגדרת ספורט אתגרי
המונח ספורט אתגרי מתייחס לענפי ספורט הנחשבים למסוכנים במיוחד ,והכוללים פעילות הדורשת
מיומנות  ,ברמות שונות של קושי ו\או מאמץ גופני .ספורט אתגרי יכלול בדרך כלל אחד או יותר
מהמרכיבים הבאים :מהירות ,גובה וסכנה.

רשימת ענפי הספורט האתגרי ופירוט כל ענף
ספורט מוטורי – אופנועים ,טרקטורונים ,מרוצי מכוניות ,מרוצי אופנועים ,אופני שטח ,אופני כביש,
אופני הרים ,דאון היל )  ,FREE RIDE ,(down hillרכיבת  ,URBANרכיבת ראווה ורכיבת מסלולי
אקסטרים ,קארטינג.
ספורט אווירי – טייס ) לרבות כל סוגי המטוסים  ,אולטראלייט ומסוקים (  ,בקאי \ טרקטורון מעופף ,
צניחה חופשית  ,מצנחי רחיפה )ממונעים או לא ממונעים ( ,צניחה  ,דאייה  ,גלישה אווירית )ממונעת
או לא ממונעת (  ,כדור פורח  ,אווירובטיקה .
ספורט ימי – שייט )לרבות שייט יאכטות  ,שייט קיאקים מדרגה  3ומעלה ,ראפטינג( ,גלישת גלים ,
גלישת רוח  ,סקי מים ,וויקבורד ,אופנוע ים  ,קייט-סרפינג ) גלישה באמצעות מצנח ( ,צלילה )לרבות
צלילה לעומק העולה על  30מטר ,צלילת מערות ,צלילה מקצוענית ,צלילה טכנית צלילה חופשים
טרימיקס  ,(padi , dive master ,אופנוע ים ,מרוצי סירות,mount surfing ,
ספורט חורף – סקי שלג ,החלקה \ גלישה על שלג \ קרח ,גלישה במדרון בעזרת מגלשיים ,סנובורד,
מזחלות ,אופנועי שלג ,גלישה במישור )קרוס קאנטרי ,סקי הליכה( ,טיפוס קרח.
אומנויות לחימה – אגרוף  ,היאבקות ,קרב מגע ,אגרוף תאילנדי ,ג'יאו ג'יסו ברזילאיTHAI ,MMA ,
BOXING
אחר – טריאתלון  ,איש ברזל  ,טיפוס הרים \ מצוקים ,גלישת מצוקים  ,טיפוס קירות ,סנפלינג ,בנג'י,
קפיצת מבנים )פארקור( ,רכיבת סוסים -תחרותי ,צייד.XPOGO ,

לתשומת ליבך ,הרשימה תעודכן מעת לעת באתר חברת הראל.
ככל שנרכשה בפוליסה שברשותך הרחבה לביטול החריג לאחר מענפי הספורט המצוינים לעיל,
תהיה זכאי לכיסוי ביטוחי בגין מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה מאותו ענף \סוג ספורט אתגרי ,רק אם
ברשותך רישיון או היתר בתוקף במועד קרות הביטוח )באם אותו ענף ספורט אתגרי מחייב רישיון או
היתר לעיסוק בו(.

*כיסויים בביטוח חיים :ריסק למקרה מוות ,נכות מאונה ,מוות מתאונה ,חוסן ,אובדן כושר עבודה

